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Et verdensomspennende industrigasselskap
Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og 
sykepleien. Selskapet er representert i 80 land, har 50 000 medarbeidere og går i 
spissen når det gjelder utvikling av gasser, utstyr og applikasjoner. 

Air Liquide Norway AS er medlem av Air 
Liquide-gruppen. Sammen med våre 
søsterselskaper i Danmark, Sverige 
og Finland inngår vi i en felles nordisk 
organisasjon. Det gjør at vi kan tilby 
deg som kunde ressurser og svært 
god service, også over landegrensene. 
Vi hjelper deg å utnytte gassteknik-
kens unike muligheter på best mulige 
måte. Fra innledende behovsanalyse, 
testkjøring, installasjon og opplæring 
frem til en optimalt inntrimmet prosess. 
Vi tilbyr også en rekke tjenester, blant 
annet service og vedlikehold, tilpasset 
kundespesifi kke behov. Takket være 
våre strategisk plasserte produksjons-
enheter, vår effektive transportorganisa-
sjon og over 350 utsalgssteder leverer 
vi raskt og sikkert over hele Norden.

Oksygen, acetylen, nitrogen og hydro-
gen har vært selskapets kjerne siden 
det ble grunnlagt i 1902. Air Liquides 
ambisjon er å være bransjeledende ved 
alltid å levere høyeste kvalitet og opptre 
ansvarsfullt.
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Arbeidet vårt er preget av et stort fokus på sikkerhet, miljø og kvalitet. 
Dermed sikrer vi kundene optimale gassløsninger.

Et systematisk sikkerhetsarbeid
Alle gasser har egenskaper som gjør 
at de krever spesiell oppmerksomhet 
for å hindre ulykker. Det er derfor 
naturlig for oss å sette sikkerheten 
foran alt annet, uansett størrelse på 
kunden. 

Vi driver et systematisk sikkerhets-
arbeid, basert på lokale lover og 
forskrifter, supplert med vårt interne 
styringssystem IMS. IMS angir rutiner 
for prosess- og personsikkerhet.  

Vi er nøye med å planlegge og forbe-
rede arbeid som ikke er rutinearbeid, 
slik at det kan utføres på en sikker 
måte. Vi har også en høy sikker-
hetskultur i selskapet, som til syvende 
og sist redder liv. Vi har for eksempel 
et tydelig reglement, og vi arbeider 
også med sikkerhetskampanjer.

En del av sikkerhetsarbeidet drives i 
fellesskap i bransjen, der alle aktører 
har kontakt via EIGA, The European 
Industrial Gases Association. 

Miljøarbeid for en bærekraftig 
utvikling
Vi jobber for et bedre miljø, både når 
det gjelder vår egen virksomhet og 
gjennom produktene og applikasjo-
nene vi tilbyr kundene.  Air Liquides 
ambisjon er at virksomhetens utvikling 
skal skje med tanke på miljøet og 
den kommende generasjonen. Vi har 
for eksempel vært miljøsertifi sert i 
henhold til ISO 14001 siden 2004. 
Gjennom miljøstyringssystemet arbei-
der vi kontinuerlig med forbedringer, 
blant annet gjennom miljømål. Fokus 
for miljøarbeidet ligger dels på ener-
gieffektivisering på alle områder, dels 
på å redusere utslippene av drivhus-
gasser fra våre transporter.

Kvalitet – rett produkt til rett tid
Air Liquide defi nerer kvalitet med at  
vi oppfyller og tar ansvar for kravene 
som kundene og markedet stiller. 
Vi jobber kontinuerlig med å gjøre 
kundene fornøyde og med å gjøre 
en forskjell. For oss er det viktig å 
alltid bli oppfattet som saklige og 
profesjonelle, at vi ganske enkelt er et 
selskap å stole på. I dette arbeidet er 
det avgjørende med opplært perso-
nell, rett og riktig vedlikeholdt utstyr 
samt gode kundekontakter. 

Vi produserer våre produkter i hen-
hold til styrte instruksjoner og grun-
dige kontroller. Vi er også kvalitets-
sertifi serte i henhold til ISO 9001.
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En totalleverandør av gass
Gassbruk er ofte sammensatt og krever spesialkunnskaper. Da er det bra med 
en partner som tar helhetsansvaret for din gassvirksomhet, slik at du i stedet kan 
konsentrere deg om kjernevirksomheten. 

Vi tilbyr en rekke interessante løsninger 
som gir deg økt sikkerhet, økt effekti-
vitet og bedre lønnsomhet. Air Liquide 
har eksperter innen alle industrielle fag-
områder, for eksempel sveise-, laser-, 
næringsmiddel-, papir & masse- og 
varmebehandlingsapplikasjoner samt 
offshore. Vi er den eneste gassleve-
randøren du trenger, uansett hvilken 
bransje du tilhører eller hvor i Norden 
du befi nner deg. 

Vi i Air Liquide ser frem til å bli kjent 
med ditt selskap. Det er da vi kommer 
frem til de virkelig effektive løsningene. 
Vi tilpasser selvsagt våre tjenester til 
dine behov. Velg mellom enkeltstående 
tjenester, skreddersydde serviceavtaler 
og alt i mellom. 
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VÅRE TJENESTER

• Prosess- og teknikkutvikling
• Forebyggende vedlikehold og 

reparasjoner
• Leveranseovervåkning
• Spesialleveranser
• Konsultasjon
• Opplæring
• Prosjektering
• Installasjon
• Analyser
• Kontroll og testing
• Gassproduksjon på stedet
• Air Liquide-personell på stedet
• Sporbarhet og fl askestyring
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Healthcare – medisinske gasser for alle behov
Vår Healthcare-divisjon forsyner kunder innen syke- og helsepleien med et komplett 
utvalg av medisinske gasser, utstyr og tjenester. De medisinske gassene er en livsviktig 
del av pasientomsorgen. Kvaliteten og sikkerheten til gassene er vår ledestjerne.

Air Liquide Healthcare er represen-
tert i en rekke sykehus og private kli-
nikker i Sverige, Norge og Danmark. 
For hjemmesykepleien heter vi Aiolos 
(Sverige) og VitalAire (Danmark). Vårt 
kvalifi serte og dyktige personell innen 
produksjon, kvalitet og salg/rådgiv-

ning er alltid tilgjengelig for deg som 
kunde. Vi gjør vårt ytterste for å dekke 
dine behov.

Interessen for, og bruken av, gass for 
sykepleie og diagnostikk øker. 

Air Liquide Healthcare ligger i tet på 
forskning og bruk av nye, spennende 
gasser. 
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Med innovasjoner inn i fremtiden
I Air Liquide satser vi hele tiden å 
fi nne nye bruksområder og marke-
der. Vi tar gjerne i mot ideer fra våre 
ansatte, og legger mye ressurser i 
forskning og utvikling. Gjennom vår 
ekspertise åpner vi også opp  nye 
muligheter for våre kunder, blant 
annet gjennom partnerskap og ulike 
samarbeid. 

Vi tror biogass og hydrogen er frem-
tiden. Et godt eksempel på dette, er 
at vi allerede leverer hydrogen til Ruter, 
som er et offentlig selskap som står 

for kollektivtrafi kken i deler av Norge. 
En del av deres busser i Oslo drives 
i dag på hydrogen, og vi er svært 
stolte over å kunne tilby Ruter pro-
duksjon og tanking av hydrogen i 
Norge.

Innen industrigassektoren jobber vi 
kontinuerlig med utvikling av både 
gasser og utstyr, inkludert våre inno-
vative fl asketopper. Alt for å gjøre 
håndtering av produktene så trygt 
og enkelt som mulig for deg som 
kunde.
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